Technický list
StoPrep Sil
Silikátová penetrace pod omítky v interiéru,
bez konzervačních prostředků, testovaná na
škodlivé látky

Charakteristika
Použití

• interiér
• na minerální a organické podklady pod minerální omítky, speciálně pro omítky s
certifikátem natureplus (např. StoDecosil)

Vlastnosti

• působí proti plísním a houbám
• vysoce paropropustná
• neobsahuje rozpouštědla a změkčovadla, nízkoemisní
• s osvědčením TÜV
• neobsahuje foggingově aktivní látky
• s ekologickým certifikátem – splňuje nejpřísnější kritéria ve vztahu k životnímu
prostředí, zdraví a funkčnosti (natureplus)
• bez konzervačních prostředků
• nesnadno hořlavá
• vysoký stupeň bělosti

Vzhled

• matný podle EN 13300

Specifika/Pokyny

• tř.hořlavosti B1 podle DIN 4102

Technická data
Kritérium

Norma/Předpis pro
zkoušku

Hodnota/Jednotka Poznámky

hustota
difúzní ekvivalentní
tloušťka vzduchové vrstvy
velikost zrna

EN ISO 2811

1,4 - 1,6 g/cm³

EN ISO 7783-2

< 0,01 m

V1 vysoká

500 µm

Údaje charakteristických parametrů jsou hodnotami průměrnými. Vzhledem
k použití přírodních surovin v našich výrobcích se mohou uváděné hodnoty v
jednotlivých dodávkách zanedbatelně lišit. Vhodnost a spolehlivost výrobků tím
není dotčena.
Podklad
Požadavky

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a nosný, bez sintrových vrstev, výkvětů a
separačních činidel. Vlhké a nepevné podklady mohou vést ke škodám, např.:
tvorbě puchýřů, trhlin v následných vrstvách. Proto nenanášet na vlhké nebo
znečištěné podklady.

Příprava

Staré podklady:
Uvolněné části nátěru, nenosné nátěry a povlaky odstranit a očistit (mechanicky
nebo vhodnými chemickými odstraňovači).
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Omítky maltových tříd PG II + III:
Na pevné, normálně nasákavé podklady lze nanášet bez přípravy. Hrubě porézní,
pískující, silně nasákavé omítky penetrovat se StoPrim Plex.
Sádrové a suché omítky maltových tříd PG IV (nikoliv třída IV d) + V :
Penetrovat se StoPrim Plex.
Sádrové stavební desky:
Nasákavé desky penetrovat se StoPrim Plex.
Sádrokarton:
Sádrokartonové desky včetně přetmelených spár penetrovat se StoPrim Plex.
Při prostupujícím žlutém zbarvení provést přídavný uzavírací nátěr se StoPrim Isol
(viz. Směrnice BFS-Merkblatt 12).
V souladu s údaji výrobce sádrokartonových desek může dojít u desek déle
vystavených působení světla ke zbarvení a následně i ke zbarvení krycích omítek
a nátěrů. Pro odhad možného nebezpečí se doporučuje provést zkušební vzorek
povrchové úpravy přes více desek, včetně přestěrkovaných spár.
Trhliny překlenující povlak podle VOB díl C, DIN 18363, odst. 3.2.1.2 je zaručen
celoplošným armováním, např. se StoTap Pro 100 S popř. StoTap Pro 100 P.
Beton:
Znečištění odbeňovacím olejem, tuky a vosky odstranit vysokotlakou parou.
Výlomy a lunkry vyspravit se StoLevell In Z. Penetrovat se StoPrim Plex.
Pórobeton:
Penetrovat se StoPrim Plex a stěrkovat do hladka.
Cihelné režné zdivo:
Penetrovat se StoPrim Plex.
Dřevěné, tvrdé dřevovláknité, dřevotřískové desky a překližky:
Voskované desky připravit odpovídajícím způsobem. Penetrovat se StoPrim Plex,
nebo se Sto-Aquagrund.
Nosné povlaky:
Matné, slabě nasákavé povlaky přepracovat přímo. Lesklé povrchy a lakové nátěry
zdrsnit a opatřit mezinátěrem se StoPrim Color. Silně nasákavé staré disperzní
nátěry penetrovat se StoPrim Plex.
Staré vápenné a minerální nátěry a povlaky:
Pokud možno mechanicky odstranit a zbavit prachu. Penetrovat se StoPrim Plex.
Klihové malby a nátěry:
Důkladně omít a odpovídajícím způsobem připravit podklad
Nepevné tapety:
Beze zbytku odstranit. Lepidla a makulatury omýt. Nerovnosti vyrovnat se
StoLevell In Fill a odpovídajícím způsobem ošetřit.
Plochy napadené plísní:
Plísně za mokra odstranit (např. okartáčováním nebo oškrábáním). Další ošetření

Rev.-Nr.: 2 / DE / 09.06.2011 / StoPrep Sil

2/4

Technický list
StoPrep Sil
se StoPrim Fungal. Penetrovat podle druhu a stavu podkladu.
Plochy znečištěné nikotinem, vodou, sazemi nebo mastnotou:
Plochy omýt vodou s přídavkem rozpouštědla tuků, nechat dobře oschnout a
okartáčovat. Provést penetrační nátěr se StoPrim Isol, podle stavu podkladu nátěr
opakovat.
Při nanesení na akrylátové spárovací a těsnící tmely může dojít v důsledku vyšší
elasticity akrylátových materiálů k tvorbě trhlin a/nebo zbarvení povrchu. Pro velké
množství výrobků na trhu nutno provést pro konkrétní případ zkušební vzorek
přilnavosti.
Uvedené skladby povlaků a návrhy nezbavují zpracovatele vlastní zodpovědnosti
za přezkoušení a posouzení podkladu.
Zpracování
Teplota zpracování

Minimální teplota zpracování a podkladu: +5 °C
Maximální teplota zpracování a podkladu: +30 °C

Příprava materiálu

Připravený ke zpracování, dle podkladu je možno jej zředit na zpracovatelskou
konzistenci max. 10 % vody. Před zpracováním materiál dobře promíchat.

Spotřeba

Způsob použití:

Spotřeba cca:

pro 1 nátěr

0,35

kg/m²

Spotřeba materiálu závisí mimo jiné na způsobu zpracování, podkladu a
konzistenci. Uváděné hodnoty spotřeby slouží pouze pro orientaci. Přesné hodnoty
spotřeb je třeba případně zjistit na objektu.
Skladba povrchové úpravy

Podkladní nátěr:
Dle druhu a stavu podkladu.
Mezinátěr:
StoPrep Sil, barevný odstín shodný s konečnou povrchovou úpravou.
Konečná povrchová úprava:
Silikátové omítky nebo dekorativní stěrky.

Aplikace

nátěr, válečkování

Schnutí, vytvrzení, doba
přepracování

Materiál schne fyzikálně odpařováním vody.
Vysoká vzdušná vlhkost a/nebo nízká teplota zpožďují schnutí.
Další vrstvy až po dostatečném zaschnutí.
Dostatečné vyschnutí podkladu pokaždé přezkoušet v souladu s typem objektu.

Čištění nářadí

Ihned po použití vyčistěte vodou.

Dodávka
Barevný odstín

bílý, omezeně tónovatelný dle StoColor systému,

Rev.-Nr.: 2 / DE / 09.06.2011 / StoPrep Sil

3/4

Technický list
StoPrep Sil
Na základě fyzikálně chemických vazných procesů a rozdílných povětrnostních a
objektových podmínek nelze převzít žádnou záruku za přesnost barevného
odstínu a vyloučit tvorbu skvrn. U tmavých a intenzívních barevných odstínů nutno
počítat se silnějším sklonem k tvorbě skvrn při schnutí a tvrdnutí. Změny odstínu
lze očekávat také na místech se silnějším mechanickým zatížením.
Kvalita a funkčnost výrobku tím nejsou ovlivněny.
Upozornění: Při tónování tónovacími pastami se může dostat do barvy nepatrné
množství rozpouštědla.
Tónovatelnost

tónovatelný pouze anorganickými pigmenty

Skladování
Podmínky skladování

Skladovat v pevně uzavřených nádobách. Chránit před mrazem.

Doba skladování

Garantovaná kvalita v originálním balení do... (viz.obal).

Posudky / schválení
Značení
Výrobková skupina

omítková penetrace

Složení

Deklarace podle Směrnice "natureplus®": uhličitan vápenatý, síran barnatý, voda,
hořečnaté vodní sklo, polymerní disperze, silikátová plniva, oxid titaničitý,
zahušťovadla, stabilizátory, dispergující prostředky, odpěňovače

GIS kód

M-SK011K-silikátová barva

Bezpečnost

Bezpečnostní list najdete také na: www.sto.cz
Respektujte informace o zacházení s výrobkem, jeho skladování a likvidaci

Zvláštní pokyny
Informace, příp. údaje v tomto technickém listě slouží k zajištění obvyklého účelu
použití, popř. běžné vhodnosti použití a jsou založeny na našich znalostech a
zkušenostech. Nezbavují však uživatele vlastní odpovědnosti odzkoušet vhodnost
a použití výrobku.
K účelům, které nejsou jednoznačně uvedeny v tomto technickém listu, se smí
výrobek použít až po konzultaci se Sto s.r.o. Bez udělení souhlasu je použití
vlastním rizikem uživatele. To platí obzvláště pro kombinace s jinými výrobky.
Při vydání nového technického listu přestávají být platné všechny dosavadní
technické listy. Aktuálně platné znění lze stáhnout z internetu na www.sto.com
Sto s.r.o.;
Čestlice 271
251 70 Dobřejovice
Tel.: 225 996 311
Fax: 225 996 388
www.sto.cz
info.cz@stoeu.com
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